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Jaarverslag 2012
Voorwoord
Met veel genoegen hebben wij het jaarverslag 2012 van Stichting Gijsje Eigenwijsje samengesteld. Dit
jaarverslag beschrijft de activiteiten van het eerste jaar van onze stichting. Sinds de oprichting op 29
februari 2012 is er enorm veel gebeurd. Het is hartverwarmend dat tal van initiatieven en donaties ons
spontaan zijn aangedragen. Ook ons eigen project ‘Run 4 Gijs’ tijdens de Tilburg Ten Miles mag zich
verheugen in enorme belangstelling en een schitterend (financieel) resultaat.
Al met al kunnen we terugkijken op een eerste jaar waarin we niet alleen een solide stichting op poten
hebben weten te zetten maar ook in termen van financiële resultaten een enorme stap voorwaarts
hebben gezet op weg naar de realisatie van onze doelstelling. Namelijk het kunnen aanbieden van een
gratis weekje weg aan het gezin met een ongeneeslijk ziek kind.
Het bestuur geeft middels dit jaarverslag inzicht in het financiële jaar 2012 en de activiteiten die hebben
plaatsgevonden. Hierin streven wij complete transparantie na. Wij danken iedereen die de stichting in
2012 heeft gesteund en hopen op een groeiende en blijvende steun van velen in de toekomst.
Indien u vragen, suggesties of ideeën heeft, vernemen wij dat graag.

Namens het bestuur,

Rob Kluyt
Voorzitter Stichting Gijsje Eigenwijsje
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Missie
Stichting Gijsje Eigenwijsje wil het gezin van een kind dat ongeneeslijk ziek is een gratis weekje weg
aanbieden in een eigen vakantiehuisje in Nederland. Het initiatief tot oprichting van de stichting is
afkomstig van Gijs Baeten. Hij kreeg op 9 jarige leeftijd te horen dat hij hersenstamkanker had en
ongeneeslijk ziek was. Tijdens zijn ziekbed kreeg hij heel veel leuke en bijzondere dingen en
belevenissen aangeboden, daarvoor was hij de iniatiefnemers erg dankbaar. Ook is Gijs tijdens zijn
ziekbed twee keer met het gezin er even tussen uit geweest in een vakantiehuisje van vrienden. Zo’n
weekje complete rust, weg van de ellende, was hem evenzo dierbaar. Omdat Gijs zich realiseerde dat
niet iedereen in een gelijke situatie als die van hem vanuit de vrienden- of kennissenkring zo’n weekje
weg kan worden aangeboden, was het zijn nadrukkelijke wens om dit aan anderen ook te gunnen. Gijs
wilde zijn stichting, Stichting Gijsje Eigenwijsje, die moest dit mogelijk gaan maken. Na een kort en
intensief ziekbed is Gijs eind 2011 op 9-jarige leeftijd overleden.
In navolging van de wens van Gijs is op 29 februari 2012 ten overstaan van notaris Bolscher uit BaarleNassau, Stichting Gijsje Eigenwijsje opgericht. De stichting stelt zich in tot doel om financiële
middelen te verwerven voor de aanschaf en exploitatie van een vakantiewoning, zodat gezinnen van
terminale kinderen een gratis weekje weg kan worden aangeboden. In eerste instantie richt de stichting
zich op ongeneeslijk zieke kinderen met dezelfde aandoening van Gijs. Hersenstamkanker komt in
Nederland jaarlijks rond de 20 keer voor en kenmerkt zich door een kort ziekbed met snel
verslechterende conditie van het kind bijna altijd resulterend in het overlijden. Het gezin van zo´n kind
komt in Nederland bijna altijd terecht bij 1 of 2 gespecialiseerde artsen. Zij zullen die gezinnen
informeren over het aanbod van Stichting Gijsje Eigenwijsje om tijdens het ziekbed even met het gezin
de rust te nemen en samen met elkaar te zijn. Tevens zal het gezin, na overlijden van het kind, worden
aangeboden om nogmaals terug te keren naar de vakantiewoning van Stichting Gijsje Eigenwijsje.
Afhankelijk van de mate van het gebruik, zal bekeken worden of de vakantiewoning kan worden
aangeboden aan ongeneeslijk zieke kinderen met andere ziektebeelden.
Het is de intentie om een vakantiewoning aan te kopen gelegen op een vakantiepark in Nederland. Dit
biedt als voordelen dat er beheer en schoonmaak geregeld is en tevens van de faciliteiten van dat park
gebruik gemaakt kan worden.

Terugblik 2012
In het eerste bestaansjaar van Stichting Gijsje Eigenwijsje zijn op hoofdlijnen de volgende 3 doelen
bereikt.
Ten eerste is een solide stichting neergezet zowel qua bestuursstructuur en –samenstelling, qua
branding en marketing en interne processen. De stichting is opgericht door notaris Bolscher uit BaarleNassau en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54841232. De Belastingdienst
heeft de stichting de ANBI status verleend, waardoor giften door particulieren onder voorwaarden
onder een fiscaal gunstig regime vallen (ANBI nummer 851460793). Er is een prachtige (gratis)
website www.gijsjeeigenwijsje.com ontwikkeld door BureuZuid en iWebware uit Tilburg, die tevens
voor de hosting zorgdragen. Tevens is er in eigen beheer marketingmateriaal ontwikkeld (digitale
flyers, brochures, presentaties, filmpjes, etc.).
Ten tweede heeft de Stichting een eigen sponsoring evenement georganiseerd, de ‘Run 4 Gijsje’ tijdens
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de Tilburg Ten Miles in september 2012. Ruim 200 deelnemers hebben hun deelname (wandelen of
rennen) laten sponsoren. Een aparte commissie heeft voor de gehele organisatie zorg gedragen. Het
evenement heeft een gigantisch bedrag opgeleverd naast veel publiciteit. Het is de verwachting dat dit
evenement gelet op het succes een permanent karakter krijgt.
Ten derde heeft de Stichting meer dan 100 spontane donaties ontvangen van particulieren en bedrijven.
Soms spontaan zonder reden, soms gekoppeld aan een georganiseerde actie. Waar mogelijk en
genodigd is een bestuurslid van de Stichting aanwezig geweest om de donatie persoonlijk in ontvangst
te nemen en de gulle gevers zeer hartelijk te danken. In elk geval heeft het bestuur alle donateurs in een
persoonlijk schrijven bedankt voor hun steun in 2012.
Het resultaat is dat er in 2012 een zeer groot bedrag aan donaties is ontvangen, waarvan sommige een
meerjarenkarakter hebben. Al met al is het zeer aannemelijk dat het bestuur in het voorjaar van 2013 al
tot de aanschaf van de vakantiewoning kan overgaan. Voorwaarde hiervoor is wel dat er afdoende zicht
is op een continue geldstroom ter dekking van de exploitatie gedurende meerdere jaren.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Gijsje Eigenwijsje bestond in 2012 uit de volgende bestuursleden:
Rob Kluyt
voorzitter
Harm Schampers
vice-voorzitter
Mark van Kempen
secretaris
Olaf Huls
penningmeester
Nicole Baeten-Burgers
lid
Wim Baeten
lid
Het bestuur is in 2012 vijf keer in vergadering bijeen geweest. Het bestuur is ondersteund door een
commissie Run 4 Gijsje/Tilburg Ten Miles alsmede een PR functionaris. Verder hebben velen geheel
belangeloos zich in meer of mindere mate ingezet voor de stichting. Het bestuur wil hen bij deze
nogmaals daarvoor zeer hartelijk bedanken!

Financiën
De inkomsten van Stichting Gijsje Eigenwijsje in 2012 uit fondsenwerving en donaties bedroegen €
161.958 (inclusief rente).
De kosten van de stichting in 2012 bedroegen € 1.263. Het betreft hier enkel drukwerkkosten van wat
marketingmaterialen alsmede bank-, verzekerings- en Kamer van Koophandel kosten. Het bestuur is er
trots op dat de kosten slechts minder dan 1% van het resultaat bedragen.
De stichting had op 31-12-2012 een eigen vermogen van € 160.695.

Vooruitblik 2013
Het bestuur heeft voor 2013 de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.
De aanschaf en eventuele verbouwing van de vakantiewoning op een vakantiepark in Nederland
2.
Het in exploitatie nemen van deze woning en het procedureel inregelen daarvan
3.
Het starten met aanbieden van het gratis weekje weg aan gezinnen in de doelgroep via de
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4.
5.

6.

gespecialiseerde artsen in Nederland en het opdoen van ervaring met de beleving van ´onze
gasten´
Het organiseren van een tweede ´Run 4 Gijsje´ tijdens de Tilburg Ten Miles 2013
Het analyseren van de impact van het gebruik van de vakantiewoning door ´onze gasten´
omdat we vermoeden dat hierdoor het bestaan van Stichting Gijsje Eigenwijsje als een olievlek
over Nederland zal uitrollen. Het is niet ondenkbaar dat het effect en succes van de stichting
zoals beleefd rondom initiatiefnemer Gijs Baeten en zijn familie, op andere plaatsen in
Nederland navolging gaat krijgen. Als stichting willen we klaar zijn voor de ondersteuning van
mogelijke initiatieven elders in het land in termen van marketing en branding.
Het realiseren van financiële stabiliteit gericht op de meerjarenexploitatie van de
vakantiewoning.

Fiscale positie
Stichting Gijsje Eigenwijsje is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting en de
Omzetbelasting.

Stichting Gijsje Eigenwijsje
Pagina 6

Balans per 31 december 2012
ACTIVA

31-12-2012

31-12-2011

0
0
0

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

(1)

1.450
30.061
31.511

Liquide middelen

(2)

129.697

0

161.208

0

31-12-2012

31-12-2011

0
160.695
160.695

0
0
0

513
513

0
0

161.208

0

TOTAAL

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar

(3)

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

(4)

TOTAAL
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Baten en lasten over 2012
2012
Baten
Giften en baten
Totaal

(5)

Lasten
Overige kosten
Som der kosten

(7)

Resultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Netto resultaat

(8)

2011

161.958
161.958

0
0

1.237
1.237

0
0

160.721

0

26
(26)

0
0

160.695

0
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat is op
basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Bedragen tussen haakjes geplaatst zijn negatief.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen/Liquide middelen/Schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Alle kortlopende vorderingen en kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Toelichting op de balans per 31 december 2012
VASTE ACTIVA

(1) Overige vorderingen

Toegezegde donaties
Stand per 31 december

1
3

31-12-2012

31-12-2011

30.061
30.061

0
0

31-12-2012

31-12-2011

300
129.312
85
129.697

0
0
0
0

31-12-2012

31-12-2011

0
160.695
160.695

0
0
0

31-12-2012

31-12-2011

350
163
513

0
0
0

(2) Liquide middelen

Kas
Rabo .8815
Rabo .8045
Stand per 31 december

1
1
1
3

(3) Stichtingsvermogen

Stand per 31 december
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

(4) Overige schulden

Verzekeringen
Diverse
Stand per 31 december
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Toelichting op de baten en lasten over 2012
(5) Giften en baten
Fondswerving en donaties

1
17

(6) Lonen en salarissen
Brutolonen en -salarissen

1
17

2012

2011

161.958
161.958

0
0

2012

2011

0
0

0
0

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2011: 0).

(7) Overige kosten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

(8) Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten Rabobank

1
1
1
6

452
76
709
1.237

0
0
0
0

1
6

26
26

0
0

Rob Kluyt
Voorzitter

Harm Schampers
Vice-voorzitter

Mark van Kempen
Secretaris

Nicole Baeten-Burgers
Lid

Wim Baeten
Lid

Olaf Huls
Penningmeester
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Overige gegevens
Voorstel tot verwerking van het resultaat
In 2012 is een positief resultaat behaald. Het resultaat van € 160.695 is toegevoegd aan het
Stichtingsvermogen.
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